Magyar irodalom SNI (Enyhe értelmi fogyatékos) tanulók feladatlap rendszere, beás
nyelv integrációja
Osztály: 5. osztály
Tanítás ideje: 2014. 04. 08.
Az óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra
Témakör: Petőfi Sándor: János vitéz
Az óra anyaga: 23-27. fejezet
Előző óra anyaga: Petőfi Sándor: János vitéz 21-22. fej.
Tanító: Kovácsevics Edina
Fejlesztendő készségek, képességek:
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás
Olvasási képesség fejl.
Szókincsgyarapítás
Emlékezetfejlesztés
Figyelemfejlesztés
Fantáziafejlesztés
Együttműködési készség
Önellenőrzés
Önértékelés
Felhasznált eszközök:
Radóczné Bálint Ildikó - Virág Gyuláné: Irodalom 5.
-

Sándăr Petéfi:Jánăs dă Vityáz Pécs, 2001.(beás nyelvre fordította a világon először
Orsós Anna- Orsós Sándor, Orsós János)

SNI differenciált feladatlap
Képek
Ragasztó, filctoll

Feladatok

Tanulói
tevékenység

SNI tanuló
tevékenysége

Fejleszteni
kívánt
képességek

Eszközök

Idő

1. Ráhangolás Memoriterek felelevenítése
FOM

Minden csoport - különböző - a
János vitéz előző fejezeteihez
kapcsolódó puzzlet kap. Az
összevágott kockákból kell képet
összerakni.

Memória
fejlesztése és
hangsúlyozás
gyakorlása

2
perc

Emlékezet,
Fantázia
Koncentráció

Tacepao
Filctoll
Ragasztó
Képrészlet

5
perc

Szóbeli és
írásbeli
szövegalkotás
Emlékezet
Kreatívitás

Tacepao
Filctoll

5
perc

KOOP- Kétdimenziós rejtvény
A kép segítségével a csoport
írásban az adott fejezetet 5-6
mondatban összefoglalja és címet is
ad a fejezetnek.
KOOP- Kerekasztal
Ellenőrzés: Tacepaók bemutatása
A csoportok 5 kérdésből álló totót
kapnak. Ha a helyes betűjelet
karikázzák be és megfelelő
sorrendbe teszik a betűket, egy
értelmes szót kapnak megfejtésül.
(rózsa)
KOOP- Kerekasztal
Időkitöltő
Beás nyelvű feladatlap:
1. Kössétek össze a képeket a
mondatokkal.
2. Számozással tegyétek
időrendi sorrendbe a
mondatokat.
3. Igaz vagy hamis az állítás?
KOOP- Kerekasztal
Ell.: Megoldókulcs
A csoportok a totó megfejtéséhez
(rózsa) elkészítik a
gondolattérképet.
KOOP –Kerekasztal
Ellenőrzés – szóban

Emlékezet
Feladatlap
Figyelem
Filctoll
Fantázia
Együttműködési
készség

8
perc

János vitéz 23-27. fejezet
2.
Jelentésteremt
és
Tanári bemutatás
A tanulók
csoportokon belül
egyéni feladatlapot
kapnak.
1.Milyen mesei
szerepkört tölt be az
öreg halász? Miért
nem vállalta, hogy
átviszi Jánost a
tengeren?
2. Nem könnyű a
bejutás
Tündérországba.
Milyen akadályokat
kell
leküzdenie
Jancsinak,
hogy
bejusson
az
országba?
3.
Mutasd
be
Tündérországot és a
tündérek életét!
4. Milyen csodás
dolgok
történtek
Tündérországban
János vitézzel?
Miért tekinthető a
27. fejezet a mű
zárásának?

Az SNI
tanuló külön
feladatlapot
kap, amit a
tanár
segítségével
old meg.

Szóbeli és
írásbeli
szövegalkotás,
Figyelem,
Emlékezet

Tankönyv
104-107. old.

6
perc

Tankönyv
Feladatlap

10
perc

KOOP – szakértői
mozaik
Azonos kérdést feldolgozó tanulók
megbeszélik feladataikat, majd
visszaülnek csoportjukba, és
társaiknak bemutatják, hogyan írja
le a költő Tündérországot.
KOOP- Szakértői mozaik
 Időkitöltő feladat minden csoport asztalán
3. Reflektálás

A csoportok 2 igaz és 1 hamis
állítást fogalmaznak meg a tanult
fejezethez kapcsolódóan.
KOOP- Füllentős

Emlékezet,
Tacepao
Figyelem,
Filctoll
Fantázia,
Együttműködési
készség

6
perc

Ellenőrzés: Csoportforgó

Házi feladat
kijelölése
5. Értékelés

Írd le, milyenek képzeled el
Tündérországot!
Memoriter: 27. fejezet 6., 8., 11.
vsz.
A csoportok értékelik munkájukat - Önértékelés,
szóban
kommunikációs
készség

Tankönyv

1
perc

2
perc

1. a. Karikázzátok be a helyes betűjelet!
Ki mutatta meg az óriásföld felé vezető utat Jancsinak?
E. csősz
Ó. fazekas
F. erdész
Hogyan ölte meg János vitéz az óriások királyát?
P. nyíllal
B. megmérgezte
Z. azzal a kővel, amit meg kellett volna ennie, fejbedobta

Miért nem sütött a nap a Sötétség országában?
S. Boszorkányok lakták és túl sok volt a gonoszság.
D. Mert a hold kelt fel helyette.
Ő. Mert a túl sok fa eltakarta.
Milyen állatokhoz hasonlít a griffmadár?
R. sas
Á. bagoly
G. varjú
Hogyan végzett János vitéz a boszorkányokkal?
Gy. Egyedül.
A. Az óriások segítségével elvette a seprűjüket, hogy ne tudjanak elmenekülni.
T. Felgyújtotta a házukat.

1.b. Ha helye sorrendbe teszitek a betűket, megkapjátok a megfejtést!
Megoldás:___________________________________________________________________
2. Készítsetek gondolattérképet! (a megoldást kell a gondolattérkép közepére írni)

____________

3.
A. Milyen mesei szerepkört tölt be az öreg halász? Miért nem vállalta, hogy átviszi
Jánost a tengeren? (23-24. fejezet)
B. Nem könnyű a bejutás Tündérországba. Milyen akadályokat kell leküzdenie
Jancsinak, hogy bejusson az országba? (25. fejezet)
Hány állatot győzött le?
Milyen állatokat?
Hogy győzte le a sárkánykígyót?

C. Mutasd be Tündérországot! (26. fejezet)
évszakok:
napszak:
táplálék:
Mutasd be a tündérek életét! (26. fejezet)
tündérlányok:
tündérgyerekek:
tündérek:

D.
Milyen csodás dolgok történtek Tündérországban János vitézzel? (27. fejezet)
Miért tekinthető a 27. fejezet a mű zárásának?

SNI feladatlap
János vitéz
25-27. fejezet
1. Kösd a cselekményvázlat pontjait a megfelelő képhez!

Tündérország fejedelmei
Óperenciás – tenger
A síp
Iluska sírjánál
Tündérország kapujában

2. Írd az állítások mellé, hogy igaz vagy hamis!
János vitéz lyukat fúr a kapura, hogy bejuthasson Tündérországba.
János vitézre lángot lövell a hétfejű sárkány, ő mégis bejut a torkába.
Tündérországban senkinek nincs szüksége ételre, italra.
Tündérországban szebbet álmodni sem lehet.
Ha János vitéz bele akarta vetni magát a tóba.
Ha János vitéz nem hozza magával a rózsát, Iluska sosem támad fel.

3. Tedd igazzá aláhúzással a mondatokat!
rózsát
Jancsi Ilusak sírjáról egy ibolyát szakított le.
tulipánt
farkast
Jancsinak az első kapuban egy medvét
kellett legyőznie.
sárkánykígyót

tél
Tündérországban állandó nyár van.
tavasz
szomorúan
Tündérországban mindenki boldogan él.
szegényen
meghalt
Iluska Tündérországban eltűnt.
feltámadt
4. Számozással tedd időrendbe a mondatokat!
Jancsi látta, hogy Tündérországban mindenki boldogan él.
Tündérország fejedelme lett Jancsi és Iluska
Jancsi miután legyőzte a három állatod belépett Tündérországba.
Jancsi Tündérország közepén álló tóba dobta a rózsát.
Iluska föltámad, a szerelmesek újra találkoztak.
5. Kösd össze a cselekmény összetartozó mondatrészeit!
Az óriások adnak Jancsinak

_________________(mit?)

A boszorkányok

egy óriás vitte át Jancsit.

Az Óperenciás - tengeren

halálával kivilágosodott Sötétségországa.

Tündérországba

örökös boldogság uralkodik.

________________ (kik?)

Tündérországban újra találkoznak

6.Kösd a képeket a meseföldrajz megfelelő országához!

óriás

temető

síp

tündérlány

boszorkány

török basa

Kössétek a
mondatokat a
képekhez, majd
számozással
tegyétek időrendi
sorrendbe!
Jánăs ácîcă kászul.
Gázdul mînă Jánăs.
Liná szpálă în ápă.
Plajé.
Jánăs sî Liná sză
plásjé.

szpálă- mosni
plajé-esni
plásjé-szeretni
mînă- elkergetni, elűzni
kászul – gyújt
be- inni
ámuré – megölni
ákărestyé - megszídni

Igaz (I) vagy hamis (H) az állítás?
Jánăs ámuré latré.

Lotră ámuré Jánăs.

Măstyoju ákărestyé Liná.

Jánăs sî latră be.

Kössétek a
mondatokat a
képekhez, majd
számozással tegyétek
időrendi sorrendbe!

Jánăs ácîcă kászul.
Gázdul mînă Jánăs.
Liná szpálă în ápă.
Plajé.
Jánăs sî Liná sză
plásjé.

Igaz (I) vagy hamis (H) az állítás?
Jánăs ámuré latré.

Măstyoju ákărestyé Liná.
IDŐKITÖLTŐ FELADATLAP

I

Lotră ámuré Jánăs.

I

Jánăs sî latră be.

H

I

23.fejezet
Fejezd be a mondatokat, hogy közben ügyelj a folytatásra is!

1.

János vitéz egy hegy tetejéről megpillantotta a tengert, és

Később leereszkedett a partra, s ott

Tőle tudta meg, hogy amit lát, nem más,

Sípjával magához szólította egyik óriást, és

24.fejezet
1.

Egészítsd ki a párbeszédet!

Elértünk a túlpartra?

Miféle sziget ez?

Szeretnék ott partra szállni.
___________________________________________________________________________
Nem baj, nem félek semmi veszélytől.

25.fejezet
1. Egészítsd ki a táblázatot!
Hol jár a hős?
1. kapu
2. kapu
3. kapu

Mivel küzd meg?

Mi jellemző a
szörnyetegre?

Hány fenevaddal
küzd?

2. Mely szavak jellemzőek az olvasott fejezetre?
próbatétel, ismétlődés, fokozás, párbeszéd, meseszám, tájleírás, mesebeli szörnyek

26. fejezet
1. Egészítsd ki a mondatokat!
Tündérországban

soha

nincs

____________

a

boldogságnak,

mert

mindenki

______________. A tündérek néha mégis ___________ az örömtől. Távol élnek a
____________ világtól.
2. Hogy mondja Petőfi?
-

soha nincs tél

-

sohasem szomorkodnak

-

álmaik még szebbek

3. Igaz vagy hamis?
- Tündérországban senkinek nincs szüksége ételre, italra.
- Tündérországban mindenki felnőttnek születik, és sohasem öregszik meg.
- Tündérországban szebbet álmodni sem lehet.
- Tündérország olyan, mint a földi világ, csak nincs benne idő.

27. fejezet
1.

Egészítsd ki a párbeszédet!
-

________________________________

-

Én bizony a tóba vetem magam.

-

S ugyan miért akarod megölni magad?

-

___________________________________

-

Dehogynem! Meglátod, nálunk mindenki boldog, te is az leszel.

